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Protokoll styrelsemöte 9 december 2019

Plots: ABF:s lokaler Stigaregoton 7, Folun

Deltogare: Björn Barle, Anders Ollinen och Kjell Eriksson
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Mötet öppnas

Kjell Eriksson är sekreterare för mötet.

Föregående protokolljusterat och underskrivet samt inlagt på hemsidan.

RFS ärenden

RFS valberedning har i mejl uppmanat lokalföreningarna att utnyttja rätten som
medlem i förbundet att föreslå någon som vi tycker kan passa till ett uppdrag inom
förbundsstyrelsen. Jennica Simesgården ingår i förbundsstyrelsen och vi har ingen
ytterligare att föreslå.

Föreningens närvaro och framtoning digitalt.
Kalendarium för aktiviteter våren 2020 kommer att läggas ut på hemsidan när det är
fastställt.

Vi diskuterade föreningens behov av kontakttelefon i stället för att vi som nu

använder privata telefoner. Med hänvisning till bl. a. kostnaden beslöt vi att avstå från
kontakttelefon. Om behov senare uppkommer får vi ta upp frågan då.

Verksamhetens inriktning och omfattning
ÖlS i gorlänge vill utveckla mentorskap för nya gode mänfiörvaltare tillsammans med
oss. Vi diskuterade två modeller från andra föreningar som genomfört mentorskap
nämligen Skövde och Halland. Båda modellerna, som finns tillgängliga via RFS hemsida,
har liknande upplägg, men vi föredrar Skövdekonceptet främst beroende på att den
ekonomiska ersättningen går direkt till mentorn. Beslöt att Björn föreslår ÖtS ett möte
om mentorskap och att han skickar över de två koncepten från Halland respektive
skövde till Öls, som möjliga exempel och utan meddelande om vårt preliminära
ställningstagande.

Vi diskuterade ämnen för vårens caf6kvällar. Vi kom fram till följande preliminära
program.

5 februari: Föreläsning om att leva med utvecklingsstörda barn, deras behov i livet
med koppling till assistans, föräldrar och godmanskap. Föreläsare Anders Hansson,
Lystra, förälder till Daniel och Adam. Björn ansvarig. Eventuellt genomförs caf(kvällen
dagtid.

2 april: Vilka bidrag kan sökas till din huvudman?

7 mai: ÖtS och överförmyndarnämnden bjuds in för att diskutera aktuella frågor.
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caf6kvällen den21./77 med öts och överförmyndarnämnden genomfördes som
planerat. ÖlS och politikerna svarade på de frågor som vi i förväg stätlt. Cafdmötet
upplevdes som mycket positivt och vice ordförande i Överförmyndarnämnden föreslog
att aktiviteten bör upprepas ett par gånger per år.

Björn och Kjell deltog i funktionshinderdagen den 3/L2. Ett tiotal föreningar fanns
representerade men antalet besökare var få. Vi fick dock kontakter med andra
föreningar som kan vara nyttiga i framtiden.
Vi genomförde inte någon aktivitet på lnternationella frivilligdagen den 5/12.
Gunilla och Rose-Mari Broddn genomförde som planerat en föreläsning om
godmanskap för Komvux vårdutbildning.

§7 Ekonomi och medlemssituation

Ekonomin är god. Björn rapporterar att antalet medlemmar är g9 st,

Kontakter med ÖtS.

öls genomförde den 79/l,L en"uppfriskningskväil" för gode män/förvaltare. Björn
deltog och informerade om vår förening . Den 26/7L hade ötS en informationskväll för
presumtiva gode mänförvaltare. Björn och Jennica informerade om oss.

Jennica har fått adressuppgifter på alla ställföreträdare inom vårt verksamhetsområde.
Listorna tas upp på nästa möte där Jennica förhoppningsvis har möjlighet att närvara.

övriga frågor
*Medlemsjulbrev finns upprättat och skickas snarast.
*Björn påminner om att styrelsen är valberedning inför årsmötet. Ärendet tas upp vid
nästa styrelsemöte.
*Bjö1n har deltagit i ett FUB-styrelsemöte. Föreningen vill ha samverkan med oss. Vi
beslöt att inbjuda representanter från FUB till ett senare styrelsemöte hos oss för att
diskutera behov och former för samarbete.
*Vi skall till våra medlemmar skicka ut en inbjudan till Autism och aspergerföreningens
"Temakväll om god man, förvaltare, framtidsfuilmakter" i Borlänge den 1,L/2.

Planerade styrelsemöten våren 2020 den t6lt,2o/2, Lg/3,23/4 och 28/5. (ABF Falun.)

Mötet avslutades.

Kj el I Eriksson. se krete ro re
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